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annie died the other day
never was there such a lay –
whom, among her dollies, dad
first (“don’t tell your mother”) had,
making annie slightly mad
but very wonderful in bed
– saints and satyrs, go your way
youths and maidens: let us pray

e.e.cummings
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Resumo
Introdução - O Abuso Sexual em Crianças (ASC) é uma grave violação de direitos
humanos. Pode causar sequelas psíquicas e somatizações, como dores de cabeça, enurese,
comportamentos sexualizados, queda do rendimento escolar, que podem aparecer ainda
durante a infância. Outros quadros podem manifestar-se apenas na idade adulta, mais
comumente disfunções sexuais, ansiedade, depressão, até indução ao uso de substâncias
psicoativas e tendências suicidas. A literatura indica que a idade precoce de início dos abusos,
sua longa duração e a concomitância de contato físico íntimo, como penetração, pode
acarretar sequelas psicológicas ainda mais severas. Até recentemente, a literatura sobre
violência contra a criança consistiu, desproporcionalmente, em adultos relembrando fatos
passados. Uma vez que as diretrizes para o tratamento de sobreviventes na infância são
difíceis de extrapolar a partir de estudos de adultos, a pesquisa focada em crianças parece ser
de grande relevância. Objetivo - descrever as características das crianças que sofreram abuso
sexual no momento em que tiveram seu primeiro contato com o serviço de saúde, analisando
a correlação entre características da violência e a duração e gravidade dos contatos físicos.
Método - Foi conduzido um estudo transversal das crianças menores de dez anos, que entre
os anos de 2004 e 2013 foram atendidas pelo Programa de Atenção a Violência e Abuso
Sexual, programa especializado em violência sexual na região metropolitana de São Paulo,
Brasil. A duração e a gravidade dos abusos tiveram testada a sua associação com as variáveis
ligadas à violência através do teste de qui-quadrado, seguido pelo modelo de regressão de
Poisson com variância robusta para o cálculo de Razão de Prevalência (RP). Resultados Crianças cujos pais genéticos tiveram oito ou mais anos de educação formal experimentaram
maior duração (RP mãe:4,55/pai:6,67) e gravidade (RP mãe:1,65) da violência. A maioria das
crianças vivia com parentes ou amigos como cortesia (45%), o que resultou em atraso na
denúncia (RP: 1,64). Os abusos foram menos frequentes entre as crianças do sexo masculino
(28%), mas estes foram expostos a abusos mais prolongados (RP: 1,28) e fisicamente
agressivos (RP: 4,55). As denúncias foram mais precoces quando realizadas pelos serviços de
saúde (RP: 0,63) e os abusos foram menos severos quando denunciados pela escola (RP: 0,22)
ou pelos serviços de saúde (RP: 0,27). Conclusões - As crianças do sexo masculino sofreram

abusos mais graves e prolongados. Crianças cujos pais biológicos possuíam maior nível de
escolaridade sofreram abusos mais prolongados e mais severos. A maioria das crianças vivia
em casas de parentes como cortesia, e estiveram sujeitas à demora na denúncia de seus casos.
Crianças são mais vulneráveis nestas condições por terem, muitas vezes, que tolerar abusos
em troca da moradia. As denúncias realizadas pelos serviços de saúde e pela escola tiveram
efeito protetor quanto à duração e gravidade dos abusos. Os fatores que determinaram maior
duração e gravidade dos abusos sexuais parecem estar relacionados à melhor administração
do segredo pelos envolvidos.

PALAVRAS-CHAVE: violência, maus-tratos infantis, delitos sexuais, tempo de exposição.
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Abstract
Introduction - Child Sexual Abuse (CSA) is a serious violation of human rights. It can cause
psychological sequelae and somatizations, such as headaches, abdominal pains, enuresis,
sexualized behaviors, public masturbation, poor school performance, which may appear even
during childhood and adolescence. Other conditions may manifest only in adulthood, most
commonly sexual dysfunctions, anxiety, depression, gastrointestinal dysfunctions, chronic
pelvic pain, and even use of psychoactive substances and suicidal tendencies. The literature
indicates, however, that the early age of onset of abuse, its long duration and the
concomitance of intimate physical contact, such as penetration, can lead to even more severe
psychological sequels. Until recently, the literature on violence against children consisted,
disproportionately, on adults recalling past events. Since guidelines for the treatment of
childhood survivors are difficult to extrapolate from adult studies, research focused on
children seems to be very relevant. It plays an important role in assessing how children
process trauma, and how trauma manifests at various stages of development. Objective - This
study aims to describe characteristics of the children who suffered sexual abuse when they
first arrive to the health facility, and to analyze the association between the characteristics of
the violence and the length and severity of the physical contacts reported and/or verified.
Method - It was conducted a cross-sectional study of children up to ten years of age, who
between 2004 and 2013 were referred to a specialty program on childhood sexual abuse in
São Paulo, Brazil. Length and severity of the abuse were tested for its association with
variables related to the abuse using a Chi-square test, followed by the Poisson regression
model with robust variance for prevalence ratio (PR). Results: Children whose biological
parents had eight or more years of formal education experienced longer (PR mother: 4.55 /
father: 6.67) and more aggressive abuse (mother PR: 1.65). Most children lived with relatives
or friends as a courtesy (45%), which in general resulted in a delay in reporting the aggression
(PR: 1.64). Abuse was less frequent among males (28%), but they were more likely to be
abused longer (PR: 1.28) and physically more aggressive (PR: 4.55). Reporting to the
authorities were earlier when performed by the health services (PR: 0.63) and abuses were

less severe when reported by the school (PR: 0.22) or health services (PR: 0.27).
Conclusions: Males have suffered more severe and prolonged abuse. Children whose
biological parents had higher levels of schooling suffered longer and more aggressive abuses.
Children living in relatives' homes as a courtesy were subject to longer sexual abuse. Health
agencies reported cases most quickly and cases reported by school and health agencies were
less severe. Factors that determined the longer duration and severity of sexual abuse seem to
be related to the better secret management by those involved.

KEYWORDS: violence, child abuse, sex offenses, child victims, exposure time.
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1 INTRODUÇÃO

O Abuso Sexual em Crianças (ASC) é uma séria violação de direitos humanos.
Compreende situações em que a criança é usada para gratificação de necessidades ou desejos
sexuais de pessoa mais velha, para a qual a criança seja incapaz de dar um consentimento
consciente em virtude de assimetrias de idade, tamanho ou poder (1, 2). Pode configurar-se
por violência direta, como beijos, carícias, manipulação da genitália, penetração vaginal, anal
ou oral, ou por via indireta, como encorajar a criança a assistir cenas sexuais ou ouvi-las,
observar ou fotografar a criança nua ou despindo-se, expor a genitália deliberadamente, entre
outras situações (3-6). Na maioria das vezes tais atos envolvem pessoas do círculo íntimo de
convivência da criança (6-9).
Não há como delimitar histórica e geograficamente sua ocorrência, sendo
descrita em todos os continentes e desde civilizações da antiguidade (10, 11). Porém, apenas a
partir da descrição da Síndrome da Criança Espancada por C. H. Kempe em 1962, nos
Estados Unidos, o problema passou a ter visibilidade (12). A sociedade civil e autoridades
governamentais reconheceram o quanto negligenciaram o fato, e passaram a se articular na
criação de planos e convenções que visassem proteger esta população (13).
A prevalência do ASC é elevada em todo o mundo e seus relatos na literatura
são extremamente variáveis, dependentes da definição de violência sexual, da população
estudada e dos métodos de análise. Finkelhor (1994), em manuscrito clássico, aponta que o
abuso sexual na infância foi relatado por pessoas adultas em uma prevalência de 7 a 36% no
sexo feminino e de 3 a 29% no sexo masculino (14). Holmes (1998) em revisão de estudos
sobre violência sexual contra meninos identificou prevalências desse evento entre 4% e 76%,
com os maiores números advindos das pesquisas do continente africano (15). Em trabalho
realizado no Canadá, com uma população maior de 15 anos, Polanczyk e col (2003)
descreveram abuso sexual durante a infância em 12,8% das mulheres e em 4,3% dos homens
(16). Mais recentemente, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados
Unidos publicou em seu boletim semanal de morbidade e mortalidade (2015) os resultados de
um estudo de prevalência de violência sexual na infância realizado em sete países
considerados de baixa renda. Os pesquisadores do CDC colaboraram com Camboja, Haiti,
Quênia, Malawi, Suazilândia, Tanzânia e Zimbabwe, aplicando questionários às famílias de
jovens de 13 a 24 anos, com objetivo de conhecer a extensão informada de violência sexual na
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infância. A prevalência de ASC variou de 4% entre as meninas no Camboja a 37% entre as
mulheres na Suazilândia, com prevalência na maioria dos países superior a 25% (17).
A violência sexual traz, muitas vezes, impactos à saúde física e psíquica. No
curto prazo as mais recorrentes são infecções de transmissão sexual, gravidez, traumatismos
do trato genital, e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) (9, 18, 19). Já nos casos de
abusos intrafamiliares, modalidade de violência sexual mais comumente praticada contra
crianças, os eventos são crônicos, e tendem a gerar, a médio e longo prazo, sequelas psíquicas
e somatizações, como dores de cabeça, dores abdominais, enurese, comportamentos
sexualizados, masturbação em público, déficit no desenvolvimento e queda do rendimento
escolar, que podem aparecer ainda durante a infância e adolescência (20). Outros quadros
podem manifestar-se apenas na idade adulta, mais comumente disfunções sexuais, ansiedade,
depressão, disfunções gastrointestinais, dor pélvica crônica, e até indução ao uso de
substâncias psicoativas e tendências suicidas (21-26).
Até recentemente, os achados sobre o impacto do abuso sexual infantil consistiu,
desproporcionalmente, em estudos sobre adultos relembrando fatos passados, como apontam
Stoltenborgh e col (2011) em abrangente meta-análise, com 217 artigos publicados entre 1980
e 2008 (27). Em outro exemplo, as conclusões de uma revisão amplamente citada sobre ASC
(Browne e Finkelhor, 1986) foram baseadas em apenas quatro estudos sobre crianças, em
comparação com 23 estudos sobre adultos (28). Por muito tempo acreditou-se que a maioria
dos sobreviventes conseguiria verbalizar sua experiência somente anos depois, já na idade
adulta. Ou talvez que fosse difícil acessar informações com crianças pequenas, ainda mais
após um trauma grave como o ASC. Ou ainda que a maioria dos abusos jamais chegasse, de
fato, a ser denunciada. No entanto, diversos autores veem, nos últimos anos, propondo que
estudos focados diretamente nas vítimas infantis trazem uma contribuição maior para a
abordagem e o tratamento do ASC. As diretrizes para o tratamento do sobrevivente ainda na
infância são difíceis de se extrapolar de sintomas e memórias no adulto (27, 29-31). A
pesquisa com crianças tem importante papel ainda na avaliação de como elas processam o
trauma, e de como o trauma se expressa em vários estágios de desenvolvimento; de posterior
desenvolvimento de psicopatologia, e dos efeitos dos mediadores de apoio como a família, a
escola e a comunidade (1, 8, 17, 32).
Embora de grande importância, a prevenção primária do ASC ainda aparece
como uma tarefa distante da realidade neste momento. Várias organizações internacionais de
cunho humanitário têm se debruçado em apontar caminhos para intervenções mais
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apropriadas para esta finalidade, mas a sua implementação ainda está distante na maioria dos
países, mesmo nos desenvolvidos (17). Desta forma, o esforço em se minimizar as sequelas
da violência parece igualmente relevante, além de oportuno.
Para melhor entender a relevância da pesquisa direta com vítimas infantis, e a
importância de se estudar a redução de danos para os sobreviventes, faz-se necessário resgatar
as relações de poder que envolveram historicamente a criança, e o caminho que estas
percorrem com um eventual abusador até que o fato seja denunciado. É o que faremos a
seguir.

1.1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DO ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS
O abuso sexual está presente em toda história, independentemente da classe
social, grupo étnico ou religioso, e muitas vezes ele não foi percebido devido a padrões
culturais e conceituação de infância vigentes (1, 11, 33). Muito antes dos hebreus escreverem
sua primeira bíblia, e dos gregos sua Ilíada, havia um rico sistema de escrita cuneiforme,
talhado em placas de argila. Essas placas traziam mitos, lamentações e normas da antiga
civilização dos Sumérios, ancestrais da nossa cultura moderna. Uma das placas da Suméria
contava a fábula do deus Enlil, que ao se deparar com a deusa Ninlil, banhando-se em um
córrego cristalino, desejou-a apaixonadamente. A deusa, no entanto, foi reticente.
“O senhor fala a ela sobre sexo
Ela não está disposta
Enlil fala de novo a ela sobre sexo
Ela não está disposta”

Ninlil sentia-se muito jovem para experiências sexuais, e explicou polidamente:
“Minha vagina é muito pequena
Ela não sabe como se faz sexo
Meus lábios são muito pequenos
Eles não sabem como beijar”

A partir destes poucos fragmentos, podemos perceber que há cinco mil anos
atrás já havia pelo menos uma menina que se achava muito pequena para vivências sexuais, e
que verbalizou isso. E já havia pelo menos um homem que pretendia ter relações sexuais com
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uma criança (11). O Talmude Babilônico, livro da lei e cerimonial judaico vigente entre os
séculos III e V depois de Cristo, previa que quando uma garota completasse três anos e um
dia, ela poderia ser “cedida” pelo seu pai para que outro adulto tivesse sexo com ela. Na
verdade, atos sexuais com uma menina menor que três anos não eram considerados crimes,
mas apenas inválidos como garantia de compromisso. Se um homem penetrasse uma menina
após seu aniversário de três anos, ele poderia proclamá-la sua noiva de forma legítima (34).
No tempo das Cruzadas religiosas para reaver a “terra santa”, por volta dos
séculos XI e XII, a subordinação sexual de mulheres e crianças também esteve relacionada
aos benefícios obtidos pelos vencedores nas batalhas, e o prêmio era a violação sexual do
povo conquistado, através de todo tipo de atrocidades (10, 35). Em muitas comunidades nesta
mesma época, mulheres e crianças eram propriedades privadas, portanto, poderiam ser
vendidas ou cedidas de acordo com o preço e vontade de seus proprietários. (34).
Com o crescimento e a disseminação da Igreja Católica e seus conceitos, ao
contrário do que se acredita popularmente, pouco mudou, já que suas normativas mantiveram
a permissão para adultos terem relações sexuais com crianças, apenas postergando a idade
para sete anos (10).

Somente a partir do movimento Renascentista (meados dos séculos XIV

e XV) as relações sexuais entre crianças e adultos passaram a ser questionadas, e após muito
tempo, a não ser mais toleradas pela sociedade (11). Apesar disso, entre os séculos XIV e
XVIII, a prática de vender crianças para conventos e monastérios tornou-se comum, e muitas
delas foram submetidas a castigos físicos, chicoteamentos e diversas práticas sexuais com
padres e monges. Acredita-se que as surras provocavam excitação sexual em quem as
aplicava (1).
Apenas em 1959 na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações
Unidas) foram proclamados os dez princípios da Convenção dos Direitos da Criança. Um
deles em especial defendia o direito à proteção especial às crianças, que inclui situações de
violência sexual (35, 36). O Brasil ratificou o documento da ONU em 1990, e promulgou a
seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (37).
O documento da ONU define como criança todo o ser humano com idade
inferior a dezoito anos, e determina que os interesses superiores da criança sejam priorizados
em todas as medidas tomadas por instituições de bem-estar social, públicas ou privadas. O
artigo 34º da Convenção dos Direitos da Criança da ONU trata especificamente da proteção às
situações de abuso e exploração sexual.
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1.2 DELIMITAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA DE ESTUDO
A Convenção dos Direitos da Criança da ONU é o documento que baliza a
maioria das publicações internacionais a este respeito. Desta forma, o ASC refere-se na maior
parte das vezes, a pessoas com idade até 18 anos (36). Sabe-se, no entanto, que o impacto do
ASC manifesta-se de forma totalmente diversa entre crianças e adolescentes, já que os
comportamentos e reações típicas aos toques, carícias e dinâmicas sexuais são muito
diferentes, pela própria maturidade hormonal, linguística e de consciência corporal (1).
Quanto mais nova a criança, mais vulnerável ela é ao trauma, em razão de sua
capacidade de se impressionar com os fatos, e de sua impotência em reagir. Como
consequência, mais graves os efeitos emocionais e psíquicos (38, 39). Crianças com menos de
dez anos são ingênuas para compreender que certos comportamentos são inapropriados, e sua
capacidade de comunicação é limitada, facilitando a manutenção do relacionamento secreto
(1). Bassani e col (2009) entrevistaram cerca de dois mil indivíduos adultos no sudeste
brasileiro, questionando entre outras coisas, a idade em que sofreram os abusos sexuais.
Encontraram uma prevalência duas vezes maior de pessoas que precisaram de tratamento
psicológico entre os que foram abusados antes dos 12 anos (25). Resultados semelhantes
obtiveram Spataro e col (2004) que demonstraram a associação entre a ocorrência de abuso
sexual na infância precoce e a subsequente busca por tratamento psicológico (40). O uso de
modernas técnicas de mapeamento visual do cérebro permite inferir que o estresse na infância
precoce pode causar dano permanente à estrutura neural e à função do cérebro em
desenvolvimento. O estresse molda o cérebro para exibir vários comportamentos antissociais,
ainda que adaptativos (41).
Portanto, torna-se fundamental estudar o abuso sexual e seus comemorativos em
crianças em um momento diferente de adolescentes. Para tal, cabe definir os limites da
infância. Por tratar-se de uma pesquisa dentro da área da saúde, mais especificamente de
abordagem em saúde pública, optei nesta pesquisa por utilizar o conceito de infância e
adolescência que ditam a Organização Mundial da Saúde e o Ministério de Saúde do Brasil,
segundo os quais os limites da faixa etária de interesse são as idades abaixo de 10 anos
incompletos para a infância e entre 10 e 19 anos incompletos para a adolescência (42, 43).
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1.3 O IMPACTO DO ABUSO SEXUAL SOBRE CRIANÇAS
As crianças, em geral, têm confiança nos adultos que conhecem. A intimidade
sexual progressiva durante os contatos com um abusador conhecido, transforma a confiança
depositada inicialmente pela criança em desconfiança, e posterior tristeza e decepção (11).
Quando afeição e violência, amor e sofrimento estão entrelaçados, a realidade pode parecer
distorcida, e a criança pode desenvolver percepções erradas da realidade. Muitas crianças
sentem-se incapazes de confiar em suas próprias percepções sobre o que é ou não adequado.
Tornam-se confusas sobre como se sentir, se devem dar ouvido à dor interior ou se devem
“aproveitar o prazer” daqueles contatos íntimos, conforme sugestão do molestador (1, 8, 11).
Está claro, portanto, que o ASC causa importante impacto sobre a criança.
Também é inegável que o impacto não é apenas sexual, mas também emocional e psicológico,
porém a sua gravidade é variável de caso a caso. A sequela mais recorrente é, sem dúvida, o
Transtorno do Estresse Pós-traumático (TEPT) (26, 29, 44). De forma didática, os critérios
para diagnóstico de TEPT encontram-se dispostos no Quadro 1, adaptado do Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders da American Psychiatric Association, quinta versão
em inglês publicada em 2013 (45), que reúne os critérios clínicos mais aceitos mundialmente
e contempla de forma mais abrangente as reações que podem advir do abuso sexual na
infância (1). O diagnóstico é sugerido quando apresentam-se sintomas de pelo menos dois
grupos do quadro logo após uma experiência opressiva, abrupta e/ou perigosa, de extremo
estresse psíquico, como é o caso da violência sexual.
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Quadro 1- Critérios diagnósticos para o Transtorno do Estresse Pós-traumático (TEPT)

1. Persistente reexperimentação

2. Fuga persistente de estímulos

do evento traumático, através de

associados ao trauma, através de

pelo menos um dos seguintes

pelo menos três dos seguintes

itens:

itens:

- lembranças recorrentes

trauma

para dormir

trauma

a lembrança do trauma

-sofrimento diante da exposição a
traumas simbólicos ou semelhantes
ao primeiro

- ilusões, dissociações e flashbacks
do evento traumático

menos dois dos seguintes itens:
- dificuldade para pegar no sono ou

- fuga de situações que provoquem

está acontacendo,

aumentada, através de pelo

- fuga de pensamentos ligados ao

- sonhos recorrentes com cenas do

- sensações súbitas de que o evento

3. Persistente excitação

- amnésia psicogênica

- interesse diminuído em atividades
com significado relativo ao trauma

- irritabilidade ou ataques de raiva

- dificuldade de concentração

- hipervigilância

- perspectiva de futuro diminuida

- reação de susto exagerada

- incapacidade de experimentar

- reação fisiológica como sudorese

sentimentos de amor e afeto,

excessiva ou liberação de esfíncters

demonstração de emoções reduzida

diante de eventos simbólicos ou
semelhantes ao trauma

- sentimentos de desapego e estranhamento em relação aos outros
Adaptado de “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” da American Psychiatric Association

Nem todos os sobreviventes de violência sexual apresentam sintomas que se
encaixam nos critérios do TEPT, até mesmo porque nem todos os abusos são eventos
traumáticos na época de sua ocorrência. Algumas crianças desenvolvem outros quadros como
comportamento sexual inadequado, masturbação excessiva, mudança de hábitos alimentares,
medo de intimidade, solidão, isolamento, redução das habilidades de comunicação,
comportamentos autodestrutivos, tentativas de suicídio, ou ainda comportamentos
regressivos, como chupar o dedo ou urinar na cama (1). Estes sintomas não são menos graves
que o TEPT, e ainda podem estar associados a ele.
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A cronicidade dos eventos, ou seja, sua repetição pode levar ao desenvolvimento
de mecanismos de defesa psíquicos pouco conhecidos. À medida que a criança percebe sua
impotência diante de um perigo devastador e iminente, a ansiedade e a excitação instintivas
chegam a um nível insustentável, e ela pode desenvolver sintomas que promovam uma
sensação de “alienação” da vivência presente, por ser incapaz de integrá-la em um nível
cognitivo. Dessa forma, as lembranças do abuso sexual tornam-se nebulosas e pouco claras.
Trata-se de um mecanismo de dissociação, que as crianças utilizam muito em suas
brincadeiras de faz-de-conta. É como se a criança “fizesse-de-conta” que o abuso não está
acontecendo com ela. Quanto maior a frequência com que o trauma é experimentado, ou
quanto mais repugnante e insuportável parece à criança, mais prática ela adquire em dissociálo da realidade, gerando sequelas tardias e de outras graves repercussões sociais e
comportamentais (1, 46).
Há uma série de fatores psicológicos que envolvem a relação entre criança e
molestador que dificultam a revelação do abuso. Portanto, para que ele venha à tona é
necessário que algo ou alguém externo interfira em sua dinâmica. Além de ameaças e
violência e/ou morte sofridas pela criança, o silêncio geralmente é alcançado por meio de
manipulações da realidade e de suas emoções. Porém a criança normalmente demonstra ou
verbaliza para a mãe ou pessoas de confiança quando alguém ou alguma coisa a faz sentir-se
aflita ou preocupada. Esse momento é chamado de “Revelação”, e ocorre em um tempo
variável de acordo com a capacidade de assimilação da criança, do grau de vigilância dos
adultos sobre ela, e da proximidade e oportunidade do molestador (8). Pais atentos ao que a
criança diz ou aos seus comportamentos, ou ainda quando recebem esse tipo de suspeita da
escola, em geral, iniciam imediatamente o processo de “Comunicação” ou “Denunciação”,
que pode começar pela busca de ajuda ou orientação em serviços de saúde, em serviços de
apoio social ou diretamente na polícia.
Com base nos concepções de Spaccarelli (1994), Bentovim (2000), Glaser
(2002) e Sanderson (2005) a respeito do processo evolutivo na dinâmica do ASC, é possível
construir um modelo simplificado dos mecanismos que levam aos traumas psíquicos mais
severos, e seus pontos de retroalimentação (1, 33, 47, 48), conforme a Figura 1.

23

Figura 1 – Proposta de modelo de agravamento dos transtornos psíquicos e mecanismos de
retroalimentação na violência sexual contra crianças

Adaptada a partir das pesquisas de Spaccarelli (1994), Bentovim (2000), Glaser (2002) e Sanderson (2005).
(TEPT=Transtorno do Estresse Pós Traumático).

1.4 DURAÇÃO E SEVERIDADE DO ABUSO COMO AGRAVANTES

Sanderson e outros autores dedicaram-se a identificar circunstâncias envolvidas
com a maior gravidade do impacto do ASC, e apontaram três mais recorrentes: a idade
precoce de início dos abusos, a demora na sua denúncia e a concomitância de contato físico
íntimo, como penetração ou tentativas de penetração (1, 26, 31, 49-52). A maior gravidade
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do impacto em crianças pequenas já foi objeto de argumentação no item 1.2, na delimitação
da faixa etária de estudo, e foi fator preponderante na escolha da amostra para esta pesquisa.
A literatura aponta que crianças que sofreram contatos sexuais mais intensos,
com penetração, desenvolveram sintomas psíquicos mais graves (29, 44). Russel (1983)
apontou que 60% dos sobreviventes que experimentaram sexo oral, anal ou vaginal durante os
abusos na infância relataram graves traumas emocionais, comparados com 36% que
experimentaram “apenas” exploração digital (39). Sanderson (2005) apoia que a penetração
peniana é um poderoso agravante do impacto emocional da agressão sexual (1).
Já a Associação Americana de Psiquiatria defende que os sintomas relacionados
ao TEPT em crianças são reforçados nas situações de estresse prologadas e repetidas, o que
por si só já indica que os abusos de longa duração colocam a vítima em maior risco de
sequelas graves (45). Tsai e Wagner (1978) estudaram mulheres adultas em grupos
terapêuticos, e estas relataram que quanto mais duradouros os abusos em sua infância, maior o
impacto emocional, piores os sintomas e mais complexo foi o tratamento (53). Habigzang
(2008) identificou que nove entre dez meninas em tratamento por psicopatias graves haviam
sido expostas a violência sexual por mais de um ano (44). Sabe-se, portanto, que os abusos
potencialmente geradores de sequelas psíquicas ocorrem de forma repetida, também
chamados de abusos crônicos, ainda que não haja na literatura uma definição, ou mesmo
sugestão sobre o número de repetições necessárias para tais sequelas (54-56).
Desta forma, optei nesta pesquisa por considerar uma demora “tolerável” para a
primeira comunicação do fato o tempo de 30 dias após o episódio de abuso, prevendo que
possa ter havido alguma demora entre a revelação do fato pela criança e a tomada de atitude
dos responsáveis. Considerei ainda a possibilidade de algumas famílias terem vivenciado
dificuldades financeiras para o transporte até o local onde buscariam ajuda, o que poderia ter
retardado sua chegada em até no máximo, 30 dias.
A comunicação, no entanto, pode ser postergada por uma série de fatores, entre
eles, dificuldade no reconhecimento dos sinais emitidos pela que a criança, negligência ou até
mesmo conivência dos familiares.
Apesar dos esforços em apontar intervenções apropriadas para reduzir o ASC, os
pesquisadores da área reconhecem que ainda há um longo caminho a percorrer, tanto por
obstáculos políticos, como estruturais ou pelo constrangimento que o tema promove. Desta
forma, o esforço em se minimizar as sequelas da violência parece igualmente importante,
além de oportuno (5, 17, 57). É o que pretendo com este trabalho.
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2 OBJETIVO

Este estudo se propõe a descrever as características de crianças que sofreram abuso
sexual, e analisar a associação entre as características da violência e a duração e a gravidade
dos contatos físicos relatados e/ou constatados.
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3 MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal, utilizando dados secundários obtidos a partir de
prontuários de pacientes do Programa de Atenção a Violência e Abuso Sexual de São
Bernardo do Campo entre janeiro de 2004 a dezembro de 2013, conforme formulário do
próprio hospital (Anexo 1).

3.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO
Foram incluídos todos os indivíduos de ambos os sexos com idade menor que dez anos
completos, atendidos pelo Programa de Atenção a Violência e Abuso Sexual (PAVAS) de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Brasil, no período de janeiro de 2004 a
dezembro de 2013. O PAVAS é a única referência municipal para o atendimento a situações
de violência sexual, recebendo pacientes de todas as idades e sexos, provenientes de serviços
público e privados de saúde, dos Conselhos Tutelares, das Delegacias de Polícia, e dos órgãos
de assistência social. Oferece atendimento multidisciplinar especializado para os
sobreviventes e suas famílias, contando com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e
psicólogos. Sou a coordenadora do PAVAS desde sua idealização em 2000, e participo de
todos os atendimentos clínicos, além das discussões técnicas com a equipe multidisciplinar.
Realizei o levantamento de todos os dados pessoalmente.

3.2 VARIÁVEIS E ANÁLISE:
As variáveis estudadas foram aquelas relacionadas à violência, e incluíram:
-idade da criança à época da denúncia (até 3 anos e entre 4 e 9 anos);
-sexo da criança (masculino e feminino);
-nível de escolaridade da mãe biológica (até 7 anos e 8 ou mais anos);
- nível de escolaridade do pai biológico (até 7 anos e 8 ou mais anos);
-situação de moradia familiar (própria ou alugada, cedida por familiar ou amigo, ou
abrigo);
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-identidade do agressor (pai biológico, padrasto, familiar ou amigo, pessoa estranha ou
incerta);
-agressor convivendo com a criança antes da denúncia (sim ou não);
-agressor convivendo com a criança após a denúncia (sim ou não);
-quem realizou a primeira denúncia do fato (mãe, serviço de saúde, escola, vizinhos ou
outra pessoa).
Identificou-se ainda se a criança frequentava escola ou creche, quando aplicável, e o
sexo do provável agressor.
As variáveis de desfecho avaliadas neste estudo foram a duração do abuso até a
primeira comunicação do fato e a gravidade do abuso sexual de acordo com o grau de contato
físico. Os casos foram agrupados em “curta duração” (denúncia dentro dos primeiros 30 dias
após o início do abuso) ou “longa duração” (denúncia após 30 dias do início do abuso). O
grau de contato físico foi dividido segundo a ocorrência de penetração vaginal, anal e/ou oral
ou tentativa de penetração, a partir de agora denominados “sem penetração” e “com
penetração”.
Todas as variáveis foram apresentadas em termos de frequência absoluta e percentual.
Em seguida foi avaliada a associação entre as variáveis relacionadas ao abuso e a sua duração
através do teste de qui-quadrado. O mesmo foi feito para a associação entre as variáveis
relacionadas ao abuso e a os tipos de contatos físicos com e sem penetração.
Aplicou-se então o modelo de regressão de Poisson com variância robusta para cálculo
da Razão de Prevalência (RP). O cálculo da RP deve ser adotado como medida de associação
sempre que o desfecho não for um evento raro, com ocorrência acima de 10%. Além disso, é
uma forma mais palatável de demonstrar os resultados, em especial para não experts (58, 59).
Petersen e Deddens (2008) e Coutinho e col (2008) defendem, com base em dados reais e
simulados, que a regressão de Poisson estima melhor a RP para desfechos muito frequentes,
quando comparada a outros modelos de regressão (60, 61).
Todas as variáveis com p < 0,20 foram incluídas no modelo final, para ajuste de todas
as variáveis de forma cumulativa. Considerou-se o Intervalo de Confiança (IC) de 95% e p
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estatisticamente significante no modelo final quando < 0,05. Software estatístico utilizado foi
o pacote Stata 11.0.

3.3 ASPECTOS ÉTICOS:

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina do ABC. Foram preservados todos os princípios éticos, legais e de
confidencialidade das informações, seguindo os preceitos da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa com o número de parecer 922.515 e CAAE: 37329914.1.0000.0082.
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4. RESULTADOS
Entre os anos de 2004 e 2013 foram atendidos 503 casos de violência sexual contra
crianças em idade menor que dez anos, em sua maioria do sexo feminino e com idades entre
quatro e nove anos. Em todos os casos o suspeito agressor era do sexo masculino. Todas as
crianças em idade escolar estavam matriculadas na escola.
A tabela 1 apresenta a distribuição dos valores absolutos e percentuais das variáveis
ligadas à violência, enquanto que a tabela 2 apresenta o mesmo tipo de distribuição para as
variáveis de desfecho.

Tabela 1- Distribuição das variáveis ligadas ao abuso sexual de crianças em valores absolutos e
percentuais, São Bernardo do Campo, SP, Brasil, 2017.
Variáveis

N

%

Feminino

362

71,97

Masculino

141

28,03

Idade da criança
≤ 3 anos

117

23,26

>3 e <10 anos

386

76,74

7 anos ou menos

420

83,50

8 ou mais anos

52

10,34

Não conhecida

31

6,16

Educação do pai
7 anos ou menos

347

68,99

8 ou + anos

42

8,35

Não conhecida

114

22,66

Própria/alugada

200

39,76

Familiar/amigo

228

45,33

Temporária

75

14,91

Pai biológico

129

25,65

Padrasto

167

33,20

Familiar/amigo

161

32,00

Sexo da criança

Educação da mãe

Moradia

Quem foi o agressor

30

Desconhecido

46

9,15

Sim

197

39,17

Não

298

59,24

8

1,59

Sim

31

6,16

Não

464

92,25

8

1,59

Quem fez a 1a denúncia
Mãe

175

34,79

Serviço de saúde

160

31,81

Escola

121

24,06

Familiar/amigo

47

9,34

Agressor vive com a criança

Não informado
Agressor vive após denúncia

Não informado

A maior parte dos pais biológicos tinha menos de 8 anos de educação formal, e a
educação do pai era desconhecida em um quarto do total dos casos (Tabela 1). Perto de
metade das crianças vivia em casas de parentes ou amigos, como cortesia. Os agressores mais
comuns foram padrastos e parentes ou amigos. Quanto aos desfechos, identificou-se que o
número de casos de curta duração foi de 55%, ligeiramente maior que os casos de longa
duração. Surpreendentemente, mesmo entre crianças tão jovens, 8% sofreram algum tipo de
penetração (Tabela 2).

Tabela 2- Distribuição das variáveis de

desfecho do abuso sexual em crianças em valores

absolutos e percentuais, São Bernardo do Campo, SP, Brasil, 2017.
Desfecho

N

%

Curta duração

277

55,07

Longa duração

226

44,93

Sem penetração

461

91,65

Com penetração

42

8,35

Duração do abuso

Tipos de abuso sexual

31

O abuso sexual foi mais prolongado em crianças de quatro ou mais anos de idade, do
sexo masculino, cujas mães tinham educação formal de oito ou mais anos (RP= 1,65) ou não
conhecida (RP=1,89). Também foi mais longo quando o agressor convivia na mesma casa que
o menor e quando o abuso era denunciado por familiar ou amigo (Tabela 3). A denúncia feita
pelo serviço de saúde abreviou a duração do abuso.

Tabela 3 – Associação entre variáveis ligadas ao abuso e longa duração na população estudada

Variáveis
sociodemograficas

< 30 dias
n
(%)

> 30 dias
n
(%)

87
(74,36)
190
(49,22)

30
(25,64)
196
(50,78)

254
(60,48)
16
(30,77)
7
(22,58)

166
(39,52)
36
(69,23)
24
(77,42)

249
(52,75)
28
(90,32)

223
(47,25)
3
(9,68)

183
(59,80)
94
(47,72)

123
(40,20)
103
(52,28)

86
(49,14)
113
(70,63)
61
(50,41)
17
(36,17)

89
(50,86)
47
(29,38)
60
(49,59)
30
(63,83)

211
(60,81)
13
(30,95)

136
(39,19)
29
(69,05)

p*

RP
(IC 95%)

p **

RP(2)
(IC
95%)

P***

Idade da criança
≤ 3 anos
> 3 e <10 anos
Educação da mãe
Até 7 anos
8 ou + anos
Não conhecida
Agressor junto pós
denúncia
Não
Sim
Agressor vive
junto com criança
Não
Sim
Quem fez 1a
denúncia
Mãe
Serviço de saúde
Escola
Familiar/amigo
Educação do pai
Até 7 anos
8 ou + anos

< 0,001

ref
1,98
(1,43-2,73)

< 0,001

ref
1,75
(1,41-2,17)
1,95
(1,56-2,45)

< 0,001

ref
0,20
(0,06-0,60)

0,008

ref
1,30
(1,07-1,57)

< 0,001

ref
0,57
(0,43-0,76)
0,97
(0,77-1,22)
1,25
(0,96-1,62)

< 0,001

ref
1,76
(1,38-2,24)

< 0,001

ref
1,80
(1,39-2,33) < 0,001

< 0,001

ref
1,65
(1,22-2,24) 0,001
1,89
(1,38-2,58) < 0,001

0,004

ref
0,59
(0,13-0,25) < 0,001

0,007

ref
1,62
(1,34-1,95)

< 0,001

< 0,001
0,803
0,087

< 0,001

0,001

ref
0,63
(0,48-0,84) 0,002
1,17
(0,91-1,49) 0,200
1,64
(1,27-2,13) < 0,001

ref
0,98
(0,69-1,39)

0,912
32

Não conhecida
Sexo da criança
Feminino
Masculino
Moradia
Própria/alugada
Familiar/amigo
Temporária
Quem foi o
agressor

53
(46,49)

61
(53,51)

216
(59,67)
61
(43,26)

146
(40,33)
80
(56,74)

102
(51,00)
144
(63,16)
31
(41,33)

98
(49,00)
84
(36,84)
44
(58,67)

< 0,001

1,36
(1,10-1,69)

0,001

ref
1,40
(1,16-1,70)

0,001

ref
0,75
(0,60-0,93)
1,19
(0,94-1,51)

0,005

1,01
(0,77-1,32)

0,916

< 0,001

ref
1,28
(1,03-1,57)

0,021

0,012
0,137

ref
0,94
(0,75-1,19)
1,27
(0,95-1,71)

0,652
0,100

75
54
(58,14)
(41,86)
ref
93
74
1,05
Padrasto
(55,69)
(44,31)
(0,81-1,38)
0,674
87
74
1,09
Familiar/amigo
(54,04)
(45,96)
(0,84-1,42)
0,487
22
24
1,24
Desconhecido
(47,83)
(52,17)
0,668
(0,88-1,75)
0,209
p* teste do Qui-quadrado; p** Regressão de Poisson com variância robusta; p*** Regressão de Poisson
com variância robusta, modelo controlado para variáveis com valores p <0,20; RP - Razão de Prevalência;
RP (2) - Razão de prevalência no modelo controlado; IC (95%) - Intervalo de Confiança de 95%
Pai biológico

O ASC foi mais severo no sexo masculino, quando a mãe da criança tinha 8 ou mais
anos de estudo, também quando o pai tinha 8 ou mais anos de estudo e quando o agressor era
o padrasto. Os casos denunciados pela escola ou pelo serviço de saúde foram menos severos
(Tabela 4).

Tabela 4 – Associação entre variáveis ligadas ao abuso e ocorrência de penetração na população
estudada

Variáveis
sociodemograficas

sem
com
penetraç penetraç
n
n
(%)
(%)

p*

RP
(IC 95%)

p **

RP(2)
(IC 95%)

0,004

ref
4,55
(2,28-9,08)

P***

Sexo da criança
Feminino
Masculino
Educação da mãe
Até 7 anos

340
(93,92)
121
(85,82)

22
(6,08)
20
(14,18)

389
(92,62)

31
(7,38)

0,003

ref
2,33
(1,31-4,14)

ref

< 0,001

ref
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8 ou + anos
Não conhecida
Educação do pai
até 7 anos
8 ou + anos
Não conhecida
Quem fez 1a
denúncia
Mãe
Serviço de saúde
Escola
Familiar/amigo
Quem foi o agressor
Pai biológico
Padrasto
Familiar/amigo
Desconhecido
Agressor junto pós
denúncia
Não
Sim
Idade da criança
≤ 3 anos
>3 e <10 anos
Moradia
Própria/alugada
Familiar/amigo
Temporária
Agressor vive junto
com criança

41
(78,85)
31
(100,0)

11
(21,15)
0
(0,0)

320
(92,22)
35
(83,33)
106
(92,98)

27
(7,78)
7
(16,67)
8
(7,02)

157
(89,71)
156
(97,50)
116
(95,87)
32
(68,09)

18
(10,29)
4
(2,50)
5
(4,13)
15
(31,91)

121
(93,80)
145
(86,83)
149
(92,55)
46
(100,0)

8
(6,20)
22
(13,17)
12
(7,45)
0
(0,00)

442
(93,64)
19
(61,29)

30
(6,36)
12
(38,71)

107
(91,45)
354
(91,71)

10
(8,55)
32
(8,29)

183
(91,50)
210
(92,11)
68
(90,67)

17
(8,50)
18
(7,89)
7
(9,33)

0,001

2,86
(1,53-5,35)
-

0,122

ref
2,14
(0,99-4,61)
0,90
(0,42-1,93)

< 0,001

ref
0,24
(0,08-0,70)
0,40
(0,15-1,05)
3,10
(1,69-5,68)

0,017

ref
2,12
(0,97-4,61)
1,20
(0,50-2,85)
-

< 0,001

ref
6,00
(3,46-10,69)

0,007

ref
0,96
(0,49-1,91)

0,922

ref
0,92
(0,49-1,75)
1,09
(0,47-2,54)

0,001
-

0,052
0,790

0,009
0,064
< 0,001

4,55
(2,28-9,08)
-

ref
6,67
(1,92-23,1)
1,68
(0,82-3,43)

ref
0,27
(0,09-0,77)
0,22
(0,07-0,65)
2,01
(0,80-5,04)

0,010
-

0,003
0,150

0,015
0,006
0,136

-

ref
3,99
(1,11-14,28)
2,05
(0,42-9,87)
-

< 0,001

ref
10,05
(3,76-26,85)

< 0,001

0,931

ref
0,58
(0,30-1,13)

0,114

0,057
0,677

0,033
0,369
-

0,821
0,827

282
24
(92,16)
(7,84)
ref
179
18
1,16
Sim
(90,86)
(9,14)
0,609
(0,64-2,09)
0,609
p* teste do Qui-quadrado; p** Regressão de Poisson com variância robusta; p*** Regressão de Poisson
com variância robusta, modelo controlado para variáveis com valores p <0,20; RP - Razão de Prevalência;
RP (2) - Razão de prevalência no modelo controlado; IC (95%) - Intervalo de Confiança de 95%
Não
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5. DISCUSSÃO

Conforme amplamente defendido na literatura, as mulheres são mais acometidas pelo
ASC, ou ao menos, têm seus casos denunciados com maior frequência (3, 14, 18, 23, 24, 26).
De fato, o sexo feminino responde por 72 % dos casos na minha pesquisa. Os meninos, no
entanto, sofreram agressões mais duradouras e também mais graves (Figuras 2 e 3). Todos os
agressores neste estudo foram do sexo masculino. De acordo com a literatura, meninos sofrem
mais abusos com violência física, e são molestados mais comumente pelo padrasto (15, 52,
62). Holmes e Gail (1998) afirmam ainda que a maioria dos meninos molestados só terão seu
sofrimento revelado na idade adulta. São, em sua maioria, filhos de pais separados e os
agressores mais frequentes são novos parceiros da mãe ou parentes que os abrigam.
Não se pode ignorar, portanto, a questão de gênero envolvida no fenômeno da
violência sexual. A construção social da masculinidade em especial em países latinos, como o
Brasil, levanta questões sobre tendências homossexuais em indivíduos vitimados
sexualmente, e ainda sobre a superioridade do homem que exerce coerção sexual (27). De
fato, todos os prováveis agressores nos resultados da minha pesquisa eram do sexo masculino.
Culturalmente, meninos relutam em explicitar tais experiências, subestimando o
problema por mecanismos de negação, enquanto a sociedade deseja acreditar que eles sejam
menos afetados psiquicamente (27, 63, 64). Sebold (1987) aponta que a associação entre
abuso sexual de meninos e homossexualidade não apenas implica em vergonha e estigma
social, mas também em motivo para o número reduzido de denúncias e a pouca informação
disponível. Isso decorre das preocupações homofóbicas sobre o futuro do menino. Por um
lado, o próprio menino tenta convencer outros meninos de que não é gay ou de que é
extremamente másculo (65). As mães tentam esconder o abuso da família e da vizinhança, por
medo da discriminação. Algumas vezes, há uma tentativa de negar o fato, instalando-se na
família uma regra de não se falar sobre o assunto (66).
O sexo masculino foi ensinado a ser "durão", suportando mais agressões sem pedir
ajuda. Neste quesito "pedir ajuda", as meninas são vistas como frágeis e as pessoas se
dispõem mais facilmente a oferecer apoio (67). Meninos demoram a dividir suas experiências,
e os abusos tendem a evoluir, chamando atenção somente nas situações de extrema gravidade.
Tais fatos mostram que a concepção de masculinidade associada à força e à dominação nas
relações sociais é construída muito precocemente (68). A mentalidade machista influencia
abusadores e abusados, agravando a prática do ASC e atrasando a iniciativa de romper o
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silêncio. Não são desprezíveis na literatura os relatos de mulheres molestadoras de crianças,
porém estes relatos perdem credibilidade pela própria noção de que mulheres são menos
fortes, menos ameaçadoras. Pelo seu natural papel maternal, parecem incapazes de cometer
tais delitos (1, 68).
A maior parte da literatura sobre ASC indica que os pais com baixos níveis de
escolaridade são mais propensos a promover ambientes que favoreçam o abuso (02, 33, 6970). No entanto, em meu estudo o atraso na denúncia e os contatos físicos mais violentos
foram identificados nos casos em que os pais biológicos tinham um nível educacional mais
elevado (Figuras 2 e 3), lembrando que os pais biológicos eram os agressores em 25% dos
casos.
Tipicamente, a dinâmica do abuso sexual depende de padrões de comportamento do
abusador, e é conhecida como “pacto do silêncio”(8). Inicialmente, ele conquista a confiança
da criança com carícias sutis. Para que a relação se mantenha, e torne-se mais intensa física e
emocionalmente, ele demonstra interesse por brinquedos e filmes atuais, além de conhecer a
linguagem, as comidas e bebidas favoritas das crianças. Habilidades intelectuais mais
elaboradas podem favorecer as barganhas psicológicas com a criança pelo segredo da relação,
seja através de ameaças, seja pela imposição do medo ou vergonha (1, 33). Isso pode levar a
contatos cada vez mais intensos e íntimos, mantendo o abuso em segredo e prolongando-o (1,
2, 3).
Vale lembrar, porém, que 32% dos perpetradores eram parentes e amigos e 33% eram
padrastos. Um modelo explicativo alternativo é que os pais com maior nível de educação
formal podem ter melhores oportunidades de trabalho fora do lar, deixando as crianças sob o
cuidado de outras pessoas, o que aumenta sua vulnerabilidade ao abuso (1, 70, 71).
Figura 2 – Fatores relacionados à maior duração do abuso sexual em crianças
Mãe com
educação de
8 ou + anos
Idade entre 4
e 9 anos

Mãe de
educação
desconhecida

Abuso sexual de
longa duração
Agressor vive
junto com a
criança

Denúncia feita
por familiar
ou amigo

Sexo
masculino
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Os achados da pesquisa indicam que a maioria das crianças vivia em moradias cedidas
por parentes ou amigos. Indicam ainda que a denúncia por parentes ou amigos foi um fator
relacionado ao atraso na denúncia. A literatura demonstra que moradias com cinco ou mais
pessoas oferecem maior risco de violência sexual entre os moradores (16). Crianças vivendo
em cômodos coletivos tornam-se extremamente vulneráveis, muitas vezes sendo forçadas a
tolerar a violência em troca da moradia. Alguns autores apontam que o rompimento do ciclo
incestuoso deve-se muitas vezes à comunicação de indivíduo externo à dinâmica incestuosa
(2, 8), em geral após relato da vítima. Porém, ao que parece, a dependência da moradia pode
tornar a vítima refém de outras pessoas além do próprio abusador, reforçando o “pacto do
silêncio” e postergando a denúncia (72).
Segundo a literatura, quanto mais próximo da criança está o abusador no dia a dia,
mais difícil se torna a revelação por parte da criança (1-3, 8), o que coincide com os achados
da minha pesquisa, nos quais a maioria dos abusadores encontrava-se dentro da própria casa,
e este fator também atrasou a denúncia (Figura 2).

Figura 3 – Fatores relacionados à maior severidade do abuso sexual em crianças
Sexo
Masculino

Padrasto
como
agressor

Abuso sexual
mais severo
Pai com
educação de
8 ou + anos

Mãe com
educação de
8 ou + anos

Por fim, os resultados desta pesquisa apontaram que as denúncias realizadas pelos
serviços de saúde e escola tiveram efeito protetor, reduzindo a duração do abuso. Os serviços
de saúde têm papel privilegiado na identificação dos casos de violência. Muitas vezes são a
porta de entrada dos casos, em especial no momento atual, em que a estratégia do Programa
de Saúde da Família do Ministério da Saúde do Brasil aproxima ainda mais a comunidade do
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profissional de saúde (5, 69). A escola pode desempenhar o mesmo papel, mas depende
igualmente de sensibilização e capacitação de seus profissionais. Importante lembrar que os
dados desta pesquisa referem-se à população do maior centro urbano do Brasil, onde há,
certamente, redes de proteção à criança mais bem estabelecidas e integradas que no restante
do país (57, 70). Dito isso, vale considerar que em se tratando de crianças pequenas, é
esperado que estas redes de proteção, da qual serviço de saúde e escola fazem parte, exerçam
seu papel de forma adequada, pela grande vulnerabilidade da população em questão. A
literatura ainda carece de estudos sobre os mecanismos sociais que permitem aos serviços de
saúde ou escola abreviarem a violência intrafamiliar, mas a articulação e envolvimento de
todos os sujeitos da proteção da criança parecem ter efeitos interessantes neste sentido.

38

6. CONCLUSÕES

A maioria das crianças abusadas era do sexo feminino, porém, as crianças do sexo
masculino sofreram abusos mais graves, em especial quando molestadas por padrastos. A
associação entre abuso sexual de meninos e homossexualidade não apenas implica em
vergonha e estigma social, mas também em motivo para o número reduzido de denúncias e a
pouca informação disponível.
Crianças cujos pais biológicos possuíam maior nível de escolaridade sofreram abusos
mais prolongados e mais severos. Dentre os abusadores sexuais de crianças, pais biológicos
são dos mais frequentes, e suas habilidades intelectuais podem facilitar as barganhas
psicológicas com as vítimas, mantendo os abusos sexuais em segredo e prolongando-os.
A maioria das crianças vivia em casas de parentes ou amigos como cortesia; por sua
vez, parentes e amigos retardaram a denúncia do abuso. Crianças nesta condição são mais
vulneráveis por terem, muitas vezes, que tolerar a violência em troca da moradia. Isso reforça
o chamado "pacto do silêncio”.
Os resultados desta pesquisa apontaram ainda que a denúncia quando realizada pelos
serviços de saúde e escola teve efeito protetor, reduzindo a duração e gravidade do abuso.
Os fatores que determinaram maior duração e gravidade dos abusos sexuais parecem
estar relacionados, portanto, à melhor administração do segredo pelos envolvidos. Há
necessidade de programas universais de prevenção à violência infantil, já que potencialmente
todas as crianças estão em risco devido à sua natural vulnerabilidade aos adultos.
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